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30. marts 2021

Humlegårdvej 5 - Anmeldelse af skovrejsning og screening efter
miljøvurderingsloven
Skive Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til skovrejsning på matrikel 11i Krejbjerg
By, Krejbjerg – et areal på ca. 0,7 ha af ejendommen Humlegårdvej 5, 7860 Spøttrup.

Figur 1. Oversigtskort – del af matrikel 11i Krejbjerg By, Krejbjerg. Luftfoto 2020, rødbrun streg
er det ansøgte skovrejsningsareal. Sorte streger er matrikelskel, lyseblå markering er beskytte
mose og blå markering er beskyttet sø. Alle angivelser er omtrentlige og ikke målfaste.
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I behandling af ansøgningen skal kommunen
 screene projektet i forhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
 forholde ansøgningen til relevant lovgivning og planlægning ifølge bestemmelserne i
jordressourcebekendtgørelsen.
Skovrejsning er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)1, idet nyplantning af skov er opført på lovbekendtgørelsens bilag
2 pkt. 1d. Derfor skal kommunen screene ansøgningen og på denne baggrund afgøre, om
projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering.
Ifølge Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur2, skal skovrejsning
anmeldes/ansøges ved kommunen inden skoven etableres. Kommunen vurderer
skovbeplantningen i forhold til anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer
om skovplantning.
Afgørelse efter miljøvurderingsloven
Skive Kommune træffer hermed afgørelse efter § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at den ansøgte
skovrejsning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet skovrejsningen ikke vurderes at få
negativ indvirkning på miljøet.
Kommunens afgørelse er offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside skive.dk den 30. marts
2021.
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning.
Anmeldelse af skovrejsning
Kommunen betragter ansøgningen som en anmeldelse om etablering af skov efter § 8 stk. 2 i
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, da det ansøgte areal for
skovrejsning er beliggende i udpeget skovrejsningsområde i kommuneplanen.
Kommunen har i øvrigt ingen indvendinger imod tilplantningen.
Er anmeldelsen ikke udnyttet inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.
Baggrund for afgørelserne
Skovrejsningen er screenet efter udvælgelseskriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Den
ønskede skovrejsning på ca. 0,7 ha skov er placeret på landbrugsjord. Skoven etableres uden
dybdegående jordbearbejdning.
Se ansøgers oplysninger om skovrejsningen på ansøgningsskema, bilag 1.
Ud fra screeningen vurderer Skive Kommune, at:
 skovrejsningen vil forbedre områdets naturværdi som levested for vilde planter og dyr,
da skoven etableres på landbrugsareal,
 skovrejsningen sker indenfor område med drikkevandsinteresser (OD) og vil være en
positiv påvirkning af grundvandsressourcen, set i forhold til den hidtidige
landbrugsmæssige udnyttelse af arealet.
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Da skovrejsningen ikke vurderes at få negative indvirkninger på miljøet, træffer Skive Kommune
afgørelse om, at skovrejsningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Relevant lovgivning og planlægning:

Skovrejsningsarealet er beliggende i skovrejsningsområde i Kommuneplan 2020-2032.


Skive Kommune har ikke kendskab til vandløb på skovrejsningsarealet. Der skal være
beplantningsfri bælter over dræn, for at sikre drænenes afledningsevne og vedligehold.



Der er en beskyttet mose sydvest for skovrejsningsområdet. For at sikre mosen mod
tilstandsændringer holdes en beplantningsfri zone på minimum 10 meter mod mosen.



Der er ikke yderligere lovgivningsmæssige restriktioner efter naturbeskyttelsesloven i
tilplantningsområdet – der er ikke beskyttet natur, fredninger eller beskyttelseslinjer.



Der er ikke beskyttede diger (museumslovens § 29a) inden for skovrejsningsarealet.



I Kommuneplan 2020-2032 ligger skovrejsningsarealet indenfor følgende udpegninger:
 Skovrejsningsområde
 Bevaringsværdigt landskab
 Lavbundsarealer (delvist)
 Kystnærhedszone
 Særligt værdifulde landbrugsområder (delvist)
Skive Kommune vurderer, at skovrejsning med det ansøgte areal og placering lever op til
kommuneplanens retningslinjer for udpegningerne.



Skovrejsningen er ikke i uoverensstemmelse med øvrige lovgivnings- og planmæssige
forhold.

Der er ikke lovgivning eller planlægning til hinder for etablering af skov på det ansøgte areal.
Vurdering i forhold til Natura 2000-områder
Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et
netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske er EU-landene.
Nærmeste Natura 2000-område er Kås Hoved (H31) der findes ca. 10 km sydvest for
skovrejsningsarealet.
Skive Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke påvirker Natura 2000-området eller naturtyper
og arter på udpegningsgrundlaget væsentligt, da det er et lokalt projekt, der kun påvirker de
nærmeste omgivelser.
Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres. Der er ifølge Faglig
rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt
Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring
projektet: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet
frø, Strandtudse. Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.
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Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt, da
skovrejsningen sker på landbrugsareal, hvor der ikke vurderes at være egnede levesteder for
arterne. Der etableres beplantningsfri zone mod mosen, hvor der er egnede levesteder for bilag
IV arter. Skovrejsning kan på sigt skabe nye levesteder for dyr og planter.
Klagevejledning - miljøvurderingsloven
I henhold til § 49 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) kan VVM-screeningsafgørelsen efter § 21 alene påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om
overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens
behandling.
Klageberettiget efter § 49, stk. 1, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i
sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100
medlemmer.
Klage efter § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af
screeningsafgørelsen efter § 21.
Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår
Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.
Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på
hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte
videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår
af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist,
hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis
klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
Med venlig hilsen
Krista Kathrine Bernth
Biolog

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Vand & Natur
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

Henvendelse til:
Krista Kathrine Bernth
Direkte tlf.: 9915 7718
Mobil: 2225 9623
KKBE@skivekommune.dk
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Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Museum Salling
Danmarks Naturfredningsforening
Skive-Salling, Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup
Landbrugsstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening
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arkaeologi@museumsalling.dk
dn@dn.dk
dnskive-sager@dn.dk
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natur@dof.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
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